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Hơn 61 ngàn người tham gia BHXH tự nguyện, tăng kỷ lục 

6 tháng đầu năm 2020, số người tham gia BHXH tự nguyện là trên 635 nghìn người, 
tăng 61 nghìn người so với năm 2019. Điều này thể hiện tính đúng đắn, nhân văn của 
chính sách bảo hiểm mang lại cho người dân. 

Đại dịch Covid-19 đã làm ảnh hưởng đến toàn xã hội, dẫn đến công tác phát triển đối tượng 
tham gia BHXH tự nguyện, BHYT gặp nhiều khó khăn. 

Sau khi dịch cơ bản được khống chế, BHXH Việt Nam đã triển khai nhiều giải pháp nhằm 
thực hiện mục tiêu kép của Chính phủ, trong đó, công tác phát triển đối tượng đã đạt được 
nhiều kết quả quan trọng. 06 tháng đầu năm 2020, số người tham gia BHXH tự nguyện là trên 
635 nghìn người, tăng 61 nghìn người so với năm 2019. 

Tính đến hết tháng 6/2020, số người tham gia BHXH bắt buộc là 14.534 nghìn người và trên 
85.428 nghìn người tham gia BHYT. Kết quả này là sự nỗ lực, vượt khó khăn của toàn Ngành 
BHXH; sự quan tâm của Cấp ủy, chính quyền địa phương đối với công tác phát triển đối 
tượng tham gia BHXH, BHYT; sự phối hợp hiệu quả của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam 
trong công tác tuyên truyền, đặc biệt là tổ chức Hội nghị trực tiếp với người dân, người lao 
động trong khu vực phi chính thức để tuyên truyền, vận động tham gia BHXH tự nguyện. 

 

Nỗ lực của ngành bảo hiểm cùng với những chính sách hợp lòng dân, số người tham gia 
BHXH tự nguyện tăng kỷ lục. 

Phát huy những kết quả đạt được, 06 tháng cuối năm 2020, ngành BHXH sẽ tiếp tục tăng 
cường công tác thông tin tuyên truyền chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, trong đó tập 
trung tuyên truyền, vận động trực tiếp đến đơn vị, doanh nghiệp, người lao động và người dân 
bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú nhằm nâng cao nhận thức về sự cần thiết, vị trí, vai 
trò, ý nghĩa, quyền lợi và nghĩa vụ khi tham gia BHXH, BHYT để họ tích cực, tự giác tham 
gia. Chú trọng tổ chức các đợt phát động tuyên truyền, Lễ ra quân và phối hợp với Bưu điện 
tổ chức các hội nghị khách hàng để vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT. 



Tăng cường nắm bắt tình hình hoạt động của các đơn vị, doanh nghiệp nhất là các doanh 
nghiệp thuộc diện được hỗ trợ chính sách theo Nghị quyết số 42/NQ-CP, Chỉ thị số 15/CT-
TTg, Chỉ thị số 11/CT-TTg để có những biện pháp phù hợp. 

Tiếp tục thực hiện rà soát dữ liệu cơ quan Thuế cung cấp để xác định đối tượng phải tham gia 
BHXH, BHYT bắt buộc và thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm khai thác triệt để đối 
tượng thuộc nhóm người sử dụng lao động và người lao động tham gia BHXH, BHYT. Tổ 
chức thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT đột xuất đối với đơn vị, doanh nghiệp trốn 
đóng BHXH, BHYT, kiên quyết xử lý vi phạm và đề nghị cơ quan Công an điều tra, truy tố, 
xử lý hình sự theo quy định tại Điều 216 Bộ luật Hình sự năm 2015 khi cần thiết để đảm bảo 
quyền lợi cho người lao động. 

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, hỗ trợ nghiệp vụ, cải cách thủ tục 
hành chính và thực hiện có hiệu quả về giao dịch hồ sơ điện tử, thực hiện dịch vụ công trực 
tuyến mức độ 4 trên tất cả các lĩnh vực BHXH. Khen thưởng kịp thời đối với tập thể, cá nhân 
thực hiện xuất sắc nhiệm vụ phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT./. 

Đoàn Tuấn 
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RA QUÂN VẬN ĐỘNG NGƯỜI DÂN THAM GIA BHXH TỰ NGUYỆN, BHYT HỘ GIA 
ĐÌNH: 

Nhóm đối tượng đích thuộc khu vực phi chính thức 

 

Sau lễ ra quân vận động toàn dân tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện, BHXH Việt 
Nam và Bưu điện Việt Nam tiếp tục vận động toàn dân tham gia BHYT tự nguyện, hộ gia 

đình. Ảnh: Việt Lâm 

Nhân Ngày Bảo hiểm y tế (BHYT) Việt Nam năm 2020, ngày 11.7.2020, Bảo hiểm xã hội 
Việt Nam sẽ phối hợp với Bưu điện Việt Nam tổ chức “Lễ ra quân hưởng ứng Ngày 
BHYT Việt Nam - Tuyên truyền vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT 
hộ gia đình” (lễ ra quân) đồng bộ từ Trung ương đến cấp tỉnh, huyện trên phạm vi toàn 
quốc. 

Lễ ra quân trực tuyến sẽ bắt đầu từ 8h ngày 11.7, tại điểm cầu Trung ương với sự chủ trì của 
Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu và thực hiện tiếp sóng tại 63 điểm cầu 
các tỉnh, thành phố. 

Lễ ra quân là một trong những hoạt động cho thấy quyết tâm nhằm triển khai có hiệu quả mục 
tiêu BHXH, BHYT toàn dân mà Đảng và Nhà nước đã đặt ra của hai ngành.  

Theo BHXH Việt Nam, căn cứ tình hình thực tiễn, lễ ra quân được xây dựng và tổ chức theo 
2 hình thức: Trực tuyến và tuyên truyền lưu động. Cụ thể, lễ ra quân trực tuyến tổ chức tại 
điểm cầu Trung ương, thực hiện tiếp sóng tại 63 điểm cầu các tỉnh, thành phố, đảm bảo giãn 
cách xã hội; đồng thời, tổ chức tuyên truyền lưu động với 708 đoàn diễu hành lưu động, tư 
vấn và phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình trên phạm vi toàn 
quốc, bằng phương tiện ôtô, xe máy có gắn các thông điệp truyền thông BHXH, BHYT (với 
quy mô 1 đoàn diễu hành lưu động/1 quận, huyện, thị xã…). 

Với chủ đề “Cả nước chung tay thực hiện BHXH, BHYT toàn dân”, lễ ra quân sẽ tập trung 
tuyên truyền với các nội dung truyền thông về vị trí, vai trò, ý nghĩa nhân văn của chính sách 
BHXH, BHYT; về lợi ích khi tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, vận động phát 
triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Nhóm đối tượng đích hướng 



tới gồm người nông dân, người lao động tại khu vực phi chính thức, đặc biệt là các đối tượng 
thuộc nhóm gần 10% chưa tham gia BHYT hộ gia đình. 

Các hình thức tuyên truyền khác của lễ ra quân được áp dụng gồm: Treo băngrôn, khẩu hiệu, 
áp phích, phướn, tranh cổ động với nội dung chuyển tải các thông điệp tuyên truyền chính 
sách BHXH, BHYT tại trụ sở cơ quan BHXH, cơ quan Bưu điện, đại lý thu BHXH, BHYT và 
cho mỗi đội tuyên truyền lưu động; tuyên truyền về hoạt động của lễ ra quân, về lợi ích của 
chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình trên báo, tạp chí, cổng Thông tin điện tử, 
Fanpage của BHXH Việt Nam; Cổng/Trang Thông tin điện tử của BHXH tỉnh, thành phố; các 
cơ quan truyền thông cơ quan Bưu điện các cấp; cơ quan báo chí Trung ương và địa phương, 
trên mạng xã hội; tổ chức tuyên truyền về lợi ích của chính sách BHXH tự nguyện qua hệ 
thống truyền thanh cơ sở trên 63 tỉnh, thành phố… 

THƯ ANH 

 

 


